Regulamin XXXVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego 2020
1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
ul. Wolności 22b, 81-347 Gdynia, tel/ fax.: (58) 620 17 50,
e-mail: sekretariat@iilo.edu.gdynia.pl
współorganizator
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Gdyni, ul. Świętojańska 71/3
81-389 Gdynia, tel. (58) 621 91 15, e-mail: tppfgdynia@poczta.onet.pl
Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka
oraz Konsula Honorowego Francji Pana Alain Mompert.
2.





Cele konkursu:
Odkrywanie i wspieranie talentów recytatorskich dzieci i młodzieży
Rozwijanie umiejętności prezentacji scenicznych i technik interpretacyjnych
Uatrakcyjnienie nauki języka francuskiego i uwrażliwienie młodzieży na piękno
języka francuskiego,
Popularyzacja kultury i literatury krajów frankofońskich

3. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych
(klasy 4-6), (klasy 7-8), klasy (7-8) - dwujęzyczne lub realizujące rozszerzony program
nauczania j.francuskiego oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu
nie mogą być obywatelami krajów francuskojęzycznych.
W konkursie nie mogą startować kandydaci, którzy w poprzednich edycjach zdobyli
pierwsze miejsce w finale, chyba, że startowali w innej kategorii wiekowej.
4. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest recytacja fragmentów prozy i wiersza napisanych w oryginale
w języku francuskim. Przedmiot nie dotyczy tekstów piosenek, ani tych tłumaczonych na
język francuski.
Każdy uczestnik prezentuje wybrane przez siebie wiersz i fragment prozy, które pozostają
niezmienne na wszystkich szczeblach konkursu.
Wystąpienie nie może przekraczać 6 minut, a każde dłuższe wystąpienie będzie
dyskwalifikowane przez Komisję Konkursową.
Organizator dopuszcza wykorzystanie podkładu muzycznego i rekwizytów (należy
poinformować o tym fakcie wcześniej).
5. Kategorie:
Konkurs odbywa się w 4 kategoriach:
1. Szkoła podstawowa klasy 4-6
2. Szkoły podstawowe klasy 7-8
3. Szkoły podstawowe klasy 7-8 (klasy dwujęzyczne lub realizujące rozszerzony
program nauczania j.francuskiego)
4. Szkoły ponadpodstawowe

6. Kryteria oceny:
Ocenie Komisji Konkursowej podlegają:
- zapamiętanie tekstu,
- wymowa, akcent,
- płynność wysławiania się,
- ekspresja i prezentacja,
- oryginalność wybranych dzieł.
Każde kryterium oceniane jest w skali 1-6.
Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
7. Etapy konkursu:
Konkurs odbywa się w 3 etapach.




W pierwszym etapie nauczyciel przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do wzięcia
udziału w konkursie oraz organizuje etap szkolny konkursu, kwalifikując uczniów do
etapu międzyszkolnego.
Etap międzyszkolny, który polega na wyłonieniu finalistów do etapu wojewódzkiego
Trzeci etap to konkurs wojewódzki.

8.Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie karty zgłoszenia (zał. nr 1) oraz
tekstów prezentowanych utworów, z wyszczególnieniem autorów i odpowiednich
fragmentów, na adres:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza
w Gdyni ul. Wolności 22b, 81-347 Gdynia,
tel/ fax.: (58) 620 17 50,
e-mail: sekretariat@iilo.edu.gdynia.pl
Zgłoszenia listowne lub drogą elektroniczną należy nadsyłać do 16.03.2020 r.
Etap międzyszkolny 17.03.2020 r.- kwalifikacja do etapu wojewódzkiego
Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 28.03.2020 r.
w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza
w Gdyni, ul.Wolności 22b.
9. Nagrody
W etapie wojewódzkim, uczniowie, którzy zajęli I, II, III miejsce, otrzymują tytuł laureata.
Ponadto każdy z nich otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową. Komisja Konkursowa
dopuszcza przyznanie wyróżnień.
Ponadto Komisja Konkursowa wyznacza osobę, która będzie reprezentowała
województwo pomorskie w etapie ogólnopolskim konkursu.

Załącznik Nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA:
1
Region eliminacji : pomorski
2

Kategoria (zaznaczyć odpowiednio)
- szkoła podstawowa kl.4-6,
-szkoła podstawowa kl. 7-8,
- szkoła podstawowa kl. 7-8 (klasy dwujęzyczne lub realizujące rozszerzony program
nauczania j.francuskiego)
- szkoła ponadpodstawowa

3

Imię i nazwisko uczestnika

4

Data urodzenia uczestnika

5

Adres uczestnika

6

Telefon aktualny uczestnika

7

Adres elektroniczny uczestnika

8

Nazwa szkoły

9

Adres szkoły

10

Telefon/fax aktualne szkoły

11

Adres elektroniczny szkoły

12

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego

13

Kontakt z nauczycielem (tel. e-mail)

14

Poezja : autor--------------------------------------------------------------------------tytuł-

15

Proza : autor--------------------------------------------------------------------------tytuł-

UWAGA: Należy dołączyć teksty recytowane przez uczestnika
TEKSTY UTWORÓW
Plik z tekstami utworów powinien zawierać:
- Pełen tytuł utworu
- Imię i nazwisko autora oraz jego kraj pochodzenia
- Imię i nazwisko osoby recytującej z oznaczeniem kategorii
- Miasto eliminacji
Teksty powinny posiadać wyraźnie zakreśloną treść recytowaną. Jeśli tekst jest wybiórczo składany z wybranych zdań
lub fragmentów ze strony książkowej, należy go przepisać i podać właściwą treść recytowaną. Teksty będą załączone do
karty zgłoszenia kandydata (e-mail bądź pocztą) i nie ulegną zamianie przez wszystkie szczeble eliminacji. Raz
wybranych tekstów nie wolno wymieniać aż do Finału, tzn. że uczestnik recytuje ten sam tekst na wszystkich szczeblach
Konkursu.

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Dyrektor II LO w Gdyni.
Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy je udostępnić na podstawie przepisów
prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu.. Administrator nie przewiduje
przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym są one zbierane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do
konkursu.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Data oraz podpis uczestnika lub podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestnika niepełnoletniego

Załącznik Nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA:
1
Region eliminacji
2

Kategoria (grupa wiekowa P, G lub L)

3

Imię i nazwisko uczestnika

4

Data urodzenia uczestnika

5

Adres uczestnika

6

Telefon aktualny uczestnika

7

Adres elektroniczny uczestnika

8

Nazwa szkoły

9

Adres szkoły

10

Telefon/fax aktualne szkoły

11

Adres elektroniczny szkoły

12

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego

13

Kontakt z nauczycielem (tel. e-mail)

14

Poezja : autor--------------------------------------------------------------------------tytuł-

15

Proza : autor--------------------------------------------------------------------------tytuł-

UWAGA: Należy dołączyć teksty recytowane przez uczestnika

TEKSTY UTWORÓW
Plik z tekstami utworów powinien zawierać:
- Pełen tytuł utworu
- Imię i nazwisko autora oraz jego kraj pochodzenia
- Imię i nazwisko osoby recytującej z oznaczeniem kategorii wiekowej (P, G lub L)
- Miasto eliminacji
Teksty powinny posiadać wyraźnie zakreśloną treść recytowaną. Jeśli tekst jest wybiórczo składany z
wybranych zdań lub fragmentów ze strony książkowej, należy go przepisać i podać właściwą treść
recytowaną. Teksty będą załączone do karty zgłoszenia kandydata (e-mail bądź pocztą) i nie ulegną
zamianie przez wszystkie szczeble eliminacji. Raz wybranych tekstów nie wolno wymieniać aż do Finału,
tzn. że uczestnik recytuje ten sam tekst na wszystkich szczeblach Konkursu.

